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Het college van B&W heeft het bestuur 
van PlusOV laten weten verder te 
willen met PlusOV. Concreet betekent 
dit dat Brummen de dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) voor het totale 
doelgroepenvervoer voor een periode 
van vier jaar wil verlengen. Overigens 
heeft de gemeente hier wel een aantal 
belangrijke voorwaarden aan verbon-
den. Deze voorwaarden zijn mede 
ingegeven door de wensen die de 
gemeenteraad op 18 oktober heeft 
gegeven.

Het college vraagt PlusOV om bij de 
aanbestedingsronde voor vervoerders in 
te zetten op een kleinschaliger verdeling 
van de percelen. Hierdoor is er meer 
ruimte voor meerdere (liefst lokale) 
kleinere vervoerders. Ook is er een 
stevig Programma van Eisen met heldere 
criteria en duidelijke sancties nodig. 
Daarin moet duidelijk zijn dat prestaties 
leidend zijn. Worden de prestaties door 

een vervoerder niet gehaald dan kan het 
contract met deze vervoerder tussentijds 
worden opgezegd. 

De voorwaarden die de gemeente stelt 
aan de voortzetting van de samenwer-
king binnen PlusOV zijn in het belang 
van de kwetsbare doelgroepen die van 
het vervoer afhankelijk zijn. Het 
gemeentebestuur heeft er vertrouwen in 
dat PlusOV kan doorgroeien naar een 
robuuste organisatie. Wel realiseert het 
college zich dat deze doorontwikkeling 
van PlusOV ook afhankelijk is van de 
deelname van de andere regiogemeen-
ten aan PlusOV. Het kan zijn dat het 
vervoervolume van PlusOV te klein 
wordt als te veel gemeenten afhaken. 
De beoogde voordelen van deze vorm 
van samenwerking vallen dan weg. 
Mocht deze situatie zich voordoen, dan 
heeft de gemeente Brummen het recht 
om de beslissing te heroverwegen om 
verder te gaan met PlusOV. 

Bij spelende kinderen horen geen 
rokende mensen! Je wilt niet dat 

kinderen meeroken of het later zelf 
gaan doen. Teken daarom voor 
rookvrij kinderspel! Hoe? Dat is heel 
eenvoudig. Via het online platform 
rookvrij.nl kun je met één druk op de 
knop laten weten welke speelplekken, 
sportvelden of schoolpleinen in jouw 
buurt rookvrij moeten worden. 

Deze ‘petitie’ zorgt ervoor dat een 
eerste stap wordt gezet naar een 
rookvrije kindomgeving in de buurt. 
Doe je mee? Ga naar rookvrij.nl

Gemeentebestuur kiest voor voortzetting PlusOV 

Kom naar het inloopuur Veiligheid

Heeft u vragen over brandveiligheid? Wilt u meer weten over WhatsApp-pre-
ventie in uw buurt? Of ervaart u woonoverlast? Loop dan eens binnen bij het 
inloopuur Veiligheid! U bent elke dinsdag welkom tussen 15.30 en 16.30 uur 
in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

Politie, brandweer en gemeente
Op het inloopuur kunt u terecht met al uw vragen rondom veiligheid. 
Medewerkers van de politie, brandweer en de gemeente Brummen helpen u 
graag verder. Bijvoorbeeld met informatie over rookmelders en wat u moet 
doen als de vlam in de pan staat. Of wat u kunt doen om uw huis te beveili-
gen tegen inbrekers. Denk ook aan veiligheid in het verkeer of internetfraude.

Proef 
Het inloopuur is een proef. Begin 2019 bekijken politie, brandweer en 
gemeente of er voldoende belangstelling is om er ermee door te gaan.

Militaire oefening
Van 9 tot en met 12 november 2018 is er militaire oefening van de Konink-
lijke Landmacht. Het gebied waarin geoefend wordt, ligt tussen Enter, 
Lochem, Warnsveld, Dieren en Arnhem. De organisatoren doen er alles aan 
om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch 
klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij 
zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie van 
Defensie.

L.R. Beijnenlaan afgesloten tot en met 9 november
De L.R. Beijnenlaan in Brummen is 
sinds 29 oktober afgesloten voor alle 
verkeer vanwege werkzaamheden. Het 
verkeer wordt omgeleid. 

In opdracht van de gemeente Brummen 
is Nexus Infra begonnen met het 
bouwrijpmaken van De Hazenberg in 
Brummen. Voor het bouwrijp maken 
wordt er ook riolering aangelegd in de 

L.R. Beijnenlaan. Daarom moet het asfalt 
weggehaald worden. Behalve de aanleg 
van nieuwe riolering wordt de bestaande 
riolering aangepast. Ook wordt het 
fietspad weggehaald en nieuw asfalt 
aangebracht. De weg is 9 november aan 
het eind van de werkdag weer open 
voor verkeer. Door onvoorziene 
omstandigheden, zoals het weer, kan 
het nodig zijn de planning aan te passen.

Volgende week donderdag 8 november 
komt de gemeenteraad weer bijeen om 
de besluitvormende raadsvergadering 
van 22 november voor te bereiden. Dit 
maal door middel van een gecombi-
neerd raadsforum. U bent van harte 
welkom om deze bij te wonen. Het 
raadsforum vindt plaats in de raadszaal 
van het gemeentehuis en begint om 
20.00 uur. De agenda met de achterlig-
gende stukken kunt u raadplegen op 
onze website. Ook kunt u een gratis 
exemplaar afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis, het Servicepunt in 
Eerbeek of het overheidsinformatiepunt 
in de bibliotheek in Eerbeek en 
Brummen. 

Het raadsforum begint met de gebrui-
kelijke vaste agendapunten. Denk 
hierbij aan de mogelijkheid van 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda staat, 
de informatieverstrekking door de 

portefeuillehouders en de algemene 
vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen en te verzenden stukken op 
de agenda. 

Inhoudelijke onderwerpen
De gemeenteraad buigt zich tijdens 
deze forumvergadering over drie 
raadsvoorstellen. Zo bespreken de 
raadsleden de belastingvoorstellen voor 
het jaar 2019. Het gaat daarbij om de 
tarieven en leges op het gebied van de 
lijkbezorgingsrechten, de afvalstoffen-
heffing, de rioolheffing, het rioolaan-
sluitingsrecht, toeristenbelasting en 
OZB. Ook buigt de raad zich over het 
voorstel voor de aanpassing van de 
zonwering (van handmatig naar 
elektrisch) in het Brummense gemeen-
tehuis. De zonweringen zijn van 
essentieel belang om de temperatuur in 
het pand te kunnen beheersen. Omdat 
de handmatige zonwering niet goed 
functioneert, is aanpassing gewenst. 

Het derde en laatste raadsvoorstel heeft 
te maken met het nemen van vochtre-
gulerende maatregelen in het gemeen-
tehuis. Ook onderzoek blijkt dat de te 
lage luchtvochtigheid klachten bij 
medewerkers veroorzaakt. Reden om 
aan het bestaande luchtbehandelings-
systeem een vochtregulerend systeem 
te koppelen.

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
het raadsforum. Dit kan over onderwer-
pen of voorstellen die op het openbare 
gedeelte van de agenda staan. Maar 
ook kunt u een onderwerp aan de orde 
stellen dat niet op de agenda van het 
forum staat. Wilt u gebruik maken van 
de mogelijkheid om mee te praten, dan 
is het verstandig dit vooraf te melden 
bij de griffie van de gemeenteraad. 
Deze is bereikbaar via mailadres griffie@
brummen.nl en het centrale telefoon-
nummer 0575-568 233.

Woensdagochtend bezocht wethouder 
Jolanda Pierik het gezin Baakman in 
Brummen. Het bezoek hield verband 
met de Week van de Pleegzorg. Deze 
wordt dit jaar voor vierde keer 
georganiseerd en vindt plaats van 31 
oktober tot en met 7 november. Op 
uitnodiging van het gezin en de 
betrokken organisatie Lindenhout ging 
wethouder Pierik op de koffie bij het 
bijzondere Brummense gezin. Het 
echtpaar Baakman heeft naast drie 
eigen kinderen ook drie pleegkinderen 
opgenomen in het gezin. 

“Het is belangrijk dat Pleegzorg 
Nederland jaarlijks met deze actieweek 
aandacht vraagt voor het belang van 
pleegzorg en vooral ook het tekort aan 
pleegouders in ons land”, liet Pierik 
weten. “Landelijk wil men 3.500 
nieuwe pleegouders werven. Graag wil 
ik als verantwoordelijk wethouder voor 
het brede sociale domein dat ook 
Brummen daaraan een bijdrage levert. 
Het gesprek met Guus en Annelies 
Baakman is daarbij voor mij heel 
waardevol geweest. Ik vind het heel 
inspirerend om te zien hoe het hele 

gezin ruimte maakt voor drie pleeg- 
kinderen die uit een moeilijke situatie 
komen. De uitstekende manier waarop 
zij de pleegkinderen opnemen in het 
gezin is prijzenswaardig.”

In de ontmoeting tussen het gezin 
Baakman en de wethouder werd ook 
gesproken over het belang van 
pleegouders en wat er nodig is om dit 
aantal te vergroten. “Ik denk dat daar 
mooie kansen liggen. Annelies liet 
weten dat zij met regelmaat ouders 
spreekt die wel interesse tonen om ook 
pleegouder te worden. Het is nu van 
belang om te kijken hoe we deze 
personen en gezinnen kunnen benade-
ren en goed kunnen informeren over 
wat het betekent om pleegouder te 
zijn.” Geïnspireerd door de ervaringen 
van Guus en Annelies Baakman gaat 
wethouder Pierik bestuderen of ze 
hierin een ondersteunende rol kan 
vervullen. “Wellicht kunnen we met 
behulp van bijvoorbeeld scholen een 
informatiebijeenkomst organiseren”, 
aldus Pierik. Overigens adviseert de 
wethouder ouders die meer willen 
weten over pleegouderschap contact 
op te nemen met Team voor Elkaar. 
“Deze medewerkers zorgen er dan 
voor dat er contact wordt gelegd met 
de instanties die uitstekend kunnen 
vertellen over pleegzorg. Denk daarbij 
aan organisaties zoals Pactum en 
Lindenhout.” 

Gecombineerd raadsforum op 8 november

Wethouder Pierik bezoekt pleeggezin

Welke omgeving zie jij het liefst rookvrij? 

Uw persoonlijke afvalkalender? 
Ga naar www.circulus-berkel.nl/afvalkalender
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Begroting 2019
Gisteren vond de behandeling van de programmabegroting (het gemeente-
lijk financieel huishoudboekje) voor het komend jaar plaats. Op onze 
website www.brummen.nl leest u een uitgebreid verslag van deze begro-
tingsraadsvergadering en wat dit voor het jaar 2019 concreet betekent. 

Groot Brummens Dictee 2018
Cultuurwethouder Margriet Wartena leest op vrijdag 23 november het 
Groot Brummens Dictee voor. Zij doet dit om 20.00 uur in zaal Concordia 
in Brummen. De organisatie is als vanouds in handen van de werkgroep 
Taalmarkt van de Culturele Stichting. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich als 
individu of met een team van drie personen inschrijven. Dit kan door een 
mail te sturen naar taalmarkt@brummencultuur.nl. Ook kunt u bellen met 
Hannie Elfrink (06-47690575) of Marguerite Tuijn (06-25464982). 
Deelnemers moeten in de gemeente Brummen wonen of werken, of ze 

moeten sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn.

Aanmelden voor dag van de mantelzorger
Op zaterdagmiddag 10 november vindt de dag van de mantelzorger plaats, 
georganiseerd door het Knooppunt Mantelzorg. Iedereen die als mantelzor-
ger actief is, is van harte welkom! De dag start om 12 uur bij het Fletcher 
Hotel in Eerbeek met een gezellige lunch. Vervolgens zijn er uiteenlopende 
workshops en tussen 15 en 16 uur is er weer een gezellige afsluiting onder 
het genot van een drankje in het Fletcher Hotel. Vooraf aanmelden bij het 
Knooppunt Mantelzorg is wel nodig. Doe dit liefst uiterlijk 4 november! Dit 
kan via de antwoordstrook, die onder andere is te vinden op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl. Of per mail naar n.theunissen@humanitas.nl.

Kort nieuws

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Verkeersbesluiten
• Verkeersbesluit aanwijzen algemene 

gehandicaptenparkeerplaats in 
Tuinstraat te Brummen - Tuinstraat, 
Brummen (31-10-2018)

Beschikkingen
• Verleende vergunning ingebruikname 

openbare grond, Poelkampstraat te 
Eerbeek (31-10-2018)

• Verleende vergunning voor een 
verkoopactie, te Brummen (31-10-
2018)

• Verleende ventvergunning te 
Brummen (31-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
hekwerk met poort en camerapalen 
op het perceel op de locatie Engelen-
burgerlaan 18D te Brummen 
(31-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van een 
inrit op de locatie Händelstraat 116B 
in Eerbeek (31-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
beuken op de locatie Juliana van 
Stolberglaan 8 in Eerbeek (31-10-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning van rechtswege, voor het 
plaatsen van een reclamebord op de 
locatie Loenenseweg 90 te Eerbeek 
(31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal van een 
woning op de locatie Eerbeekseweg 
24 te Hall (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 
van 23 woningen en het saneren van 
diverse asbesttoepassingen uit deze 
woningen aan de Enkweg 6-24 
(even), Kloosterstraat 27–29 en 
35–45 (oneven) en de Volmolenweg 
21–29 (oneven) (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Jan Mankesstraat 56 te 
Eerbeek (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 

van 30 woningen inclusief tuinopstal-
len aan de Poelkampstraat 1-33 te 
Eerbeek (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Ruysdaelstraat 31 te Eerbeek 
(31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Wethouder Giermanstraat 6 te 
Brummen (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend dakbeschot op de 
locatie Zutphensestraat 53 in 
Brummen (31-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Zutphensestraat 360 in 
Brummen (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
brandveilig gebruiken van De 
Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 
1 in Brummen (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 27 diverse soorten 
bomen (zomereik, esdoorn, noten-
boom, bospest), Engelenburgerlaan 
18b in Brummen (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verwijderen van 2 wanden in de 
woonkamer en plaatsen van een 
stalen balk, Karekietstraat 5 in 
Brummen (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 13 grove dennen, perceel 
naast Slatweg 13 in Hall (Brummen 
M 215) (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe inrit in 
verband met vervallen van de huidige 
toegang, Voorsterweg 158A in 
Tonden (31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een uitrit aan de 
andere hoek van het perceel, 

Zutphensestraat 382 in Brummen 
(31-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een ooievaarsnestpaal, 
Brummen, sectie L, nummer 99, 
tussen het talud en het fietspad 
(31-10-2018)

• Ingediende en beëindiging behande-
ling aanvraag omgevingsvergunning 
in verband met vergunningvrij, voor 
het kappen van 1 esdoorn op de 
locatie Troelstralaan 21 in Brummen 
(31-10-2018)

• Ingediende en verleende reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 beuken op de locatie 
Juliana van Stolberglaan 8 in Eerbeek 
(31-10-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een vrijstaande veranda 
met lessenaarsdak op de locatie 
J.H.A. Schaperstraat 27 in Brummen 
(31-10-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 Amerikaanse eiken, 1 
berk, 1 beuk en een dubbelstammige 
beuk op de locatie Juliana van 
Stolberglaan 8 in Eerbeek (31-10-
2018)

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan “De 

Hazenberg en Rhienderen-Noord” 
(26-10-2018)

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Paraplubestemmingsplan Parkeren” 
(26-10-2018)

• Ontwerpbestemmingsplan “Buiten-
gebied, Hallsedijk 53-55” te Brum-
men (25-10-2018)

• Vastgesteld bestemmingsplan “Kleine 
Kernen Empermolen 3-10” te Empe 
(25-10-2018)

Overige overheidsinformatie
• Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/

Financiën op donderdag 8 november 
2018 (2 november 2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Blad van gemeentebomen dat in de 
particuliere tuinen valt, kunt u op 

gemeentegrond vegen of naar een 
verzamelpunt voor blad brengen. 
Bladbrengpunten zijn alléén bedoeld 
voor het blad van gemeentebomen. 
Snoeiafval uit uw tuin moet u zelf 
afvoeren. Regelmatig vinden wij 
takhout en ander tuinafval tussen de 
bladeren. Maar dat hoort niet in de 
bladbrengpunten thuis. Door het 
afvoeren en sorteren van dit afval 
maakt de gemeente onnodige kosten. 
Bladhopen op andere locaties zien we 
als illegale stort en kunnen worden 
beboet.

Op enkele locaties met veel grote 
bomen staan bordjes waar u het blad 
kunt storten. Deze locaties zijn: 
Engelenburgerlaan (2x), nabij RK 
Begraafplaats in Brummen, Burge-
meester de Wijslaan, Troelstralaan, 
G.K. van Hogendorpstraat, Hoek 
Voorsterweg/Mercuriusweg, Parkeer-
plaats algemene begraafplaats bij 
Voorsterweg en Oude Meengatstraat. 
Ringlaan (3x), Veldkantweg (2x), 
Stationsstraat, ’t Haagje en 
Smeestraat en Hoek Emperweg/
Ganzekolk.

Blad: waar laat ik dat?

Zondagochtend bracht burgemeester Van 
Hedel een bezoek aan een boerderij aan 
de Knoevenoordstraat 70 in Hall. Daar 
ontving de familie Olijslagers mevrouw 
Heather Edwards, die een volledig archief 
in haar bezit heeft van haar inmiddels 
overleden vader, een oud Royal Airfor-
ce-piloot. In dit archief zit informatie over 
een crash van haar vader in april 1945 
met een Spitfire. Deze crash overleefde 
hij. Afgelopen zondag bezocht mevrouw 
Edwards de plaats waar haar vader 
gecrasht was. Om het beeld over dit 
incident compleet te maken heeft ze 
foto’s gemaakt bij de bomen die haar 
vader bij de noodlanding geraakt heeft.

Gelet op de historische context was ook 
burgemeester Van Hedel uitgenodigd 
om bij het bezoek aanwezig te zijn. 
Mevrouw Edwards liet de Brummense 
burgervader een deel van de originele 
verknipte foto van Adolf Hitler zien. Zijn 

haarlok was daarop duidelijk zichtbaar. 
De mede-patiënten op de ziekenzaal 
hebben allemaal een deel van die foto; 
op elk deel hebben alle patiënten hun 
naam en adres geschreven, zo ook op 
het deel van de heer Edwards. Heather 
Edwards gaat proberen de andere delen 
van de verknipte foto van Hitler te 
traceren. Een fikse opgave, want de 
betreffende patiënten op de ziekenzaal 
waren allen geallieerden. Dit betekent 
dat deze foto-gedeelten overal in de 
wereld terecht gekomen kunnen zijn. 
Door middel van sociale media gaat ze 
toch proberen de foto weer compleet te 
krijgen.  

Hoewel vader Edwards het archief aan 
zijn kinderen wilde nalaten, wordt al het 
archiefmateriaal geschonken aan een 
museum. De nabestaanden vinden het 
van belang dat deze verhalen bekend 
blijven bij het nageslacht.

Burgemeester ontmoet nabestaande van crash 
RAF-piloot 1945



Op dinsdagavond 27 en woensdagavond 28 
november organiseert de gemeente twee informa-
tiebijeenkomsten over het programma Ruimte 
voor Eerbeek. Met de vaststelling van het 
bestemmingsplan voor Eerbeek eerder dit jaar 
breekt nu de fase aan om te werken aan de 
uitwerking van dit plan. “We starten daarbij heel 
concreet met het centrumgebied voor Eerbeek en 
het meer zichtbaar en beleefbaar maken van de 
Eerbeekse beek in vooral het dorpshart”, licht 
verantwoordelijk wethouder Peter-Paul Steinweg 
toe. “Graag willen we iedereen die hierbij 
betrokken wil zijn uitnodigingen voor de informa-
tiebijeenkomsten. Juist nu het gaat om de 
concrete uitwerking van deze opgaven, is de 
inbreng van iedereen hard nodig.” 

Voor Steinweg zijn de informatiebijeenkomsten het 
startsein voor een nieuwe fase in Eerbeek. “Ik zie 
het vooral als een kickoff. Een startmoment voor 
een fase waarin we binnen de randvoorwaarden 
die er nu liggen, gaan kijken naar concrete 
oplossingen en invullingen.” In het recent vastge-
stelde Plan van Aanpak voor zowel het centrumge-
bied als de beek, staat beschreven dat de gemeen-

te graag met betrokkenen komt tot een concreet 
uitvoeringsplan. “Dit samenwerkingstraject moet 
uiteindelijk eind 2019 leiden tot masterplannen 
voor zowel het centrum als de beek met daarin 
concrete plannen en een financiële onderbouwing. 
Op basis van deze plannen kan ook daadwerkelijk 
de schop in de grond, bijvoorbeeld waar het gaat 
om de lege plekken zoals het Kerstenterrein.”

Samen op pad
Op dinsdag 2 oktober hebben burgemeester en 
wethouders voor deze twee belangrijke opgaven in 
Eerbeek een plan van aanpak vastgesteld. Een 
cruciaal onderdeel hierbij is het betrekken van 
iedereen die een belang heeft in Eerbeek: van 
wijkraden tot ondernemers, van inwoners tot 
specifieke belangengroepen. Voordat het interac-
tieve traject om te komen tot concretere plannen 
voor het centrumgebied en de beek daadwerkelijk 
wordt gestart, worden dus nog twee brede 
informatiebijeenkomst georganiseerd.

Informeren en ophalen
Om zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en 
andere belangstellenden de gelegenheid te geven 
een inbreng te hebben in dit traject is er voor 
gekozen om twee (identieke) informatiebijeenkom-
sten te organiseren. Beide bijeenkomsten duren 
van 19.30 tot 21.30 uur. Om 20.00 uur wordt 
gestart met een presentatie waarin het plan van 
aanpak en de stand van zaken wordt toegelicht, 
zowel voor het centrumgebied als de Eerbeekse 
beek. Vervolgens worden alle bezoekers in de 
gelegenheid gesteld om bij een zestal informatie-

kraampjes gerichte vragen te stellen of wensen en 
ideeën kenbaar te maken. “We zien deze bijeen-
komst dus ook als een mooi moment om te polsen 
welke wensen en ideeën er zijn. Deze kunnen we 
dan in 2019 gaan betrekken bij de latere ontwerp-
sessies als we verder gaan met het concreet maken 
van plannen.”

Meer informatie over het programma Ruimte voor 
Eerbeek en deze informatiebijeenkomst is te vinden 
op de speciale programmapagina 
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. 

Informatiebijeenkomst over 
maken van uitwerkingsplannen 
voor beek en centrum 

Aanmelden

Status bestemmingsplan

Website project 
Eerbeek-Loenen 2030

Eerbeekse Enk vernieuwt

Tweede leven 
voor gekapte 
bomen

Op 27 en 28 november in Korenmolen

Belangstellenden die aanwezig willen zijn bij 
één van beide informatiebijeenkomsten 
kunnen zich aanmelden via het mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Aanmelden 
kan ook door te bellen met het KCC via 
telefoonnummer (0575) 56 82 33. Naast naam 
en contactgegevens is het belangrijk aan te 
geven welke avond men wenst te bezoeken.

Een belangrijk vertrekpunt voor het maken van de uitwerkingsplannen is het op 15 maart dit 
jaar door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Tegen dit plan is een aantal 
beroepschriften ingediend die worden behandeld door de Raad van State. Dit gebeurt via een 
versnelde beroepsprocedure omdat het Eerbeekse bestemmingsplan onder de Crisis- en 
herstelwet valt. Het is de verwachting dat in januari 2019 de Raad van State uitspraak doet 
over de ingediende beroepschriften. Het gemeentebestuur ziet de uitspraak met vertrouwen 
tegemoet en zal deze in het vervolgtraject waar nodig betrekken. Gelet op de wens van 
voortvarendheid wordt dus de uitwerking van het bestemmingsplan als het gaat om de 
Eerbeekse beek en het centrumgebied dus alvast opgestart. 

Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie 
Gelderland en de gemeente Brummen hebben op 
1 oktober een intentieovereenkomst afgesloten. 
Deze partijen werken vol vertrouwen en energie 
samen verder aan het project Eerbeek-Loenen 
2030. Op dit moment gaat het om negen 
concrete projecten die verder verkend gaan 
worden. Het project Eerbeek-Loenen heeft 

uiteraard nauwe samenhang met het gemeente-
lijke programma Ruimte voor Eerbeek. Ook als 
het gaat om de intentieovereenkomst Eer-
beek-Loenen 2030 vervullen de wijk- en dorpsra-
den een belangrijke rol. Dit is vastgelegd in een 
bewonersprotocol. Informatie over het project 
Eerbeek-Loenen 2030 is te vinden op de speciale 
projectwebsite www.eerbeekloenen2030.nl.

De schop in de grond. Dat gebeurt nu feitelijk in de Eerbeekse Enk. Woningcorporatie Veluwonen gaat 
hier huizen slopen en terugbouwen. Eerder deze week is de daadwerkelijke sloop gestart aan de 
Poelkampstraat. Deze weg is daarom (ter hoogte van de Kloosterstraat en de Volmolenweg) voor al 
het verkeer afgesloten. 

Bij de sloop worden verschillende materialen gescheiden en hergebruikt. Denk aan balken, puin, 
dakpannen enz. Bij de sloop is er ook extra aandacht voor dieren zoals egels.

Veluwonen bouwt op de Eerbeekse Enk 28 nieuwe huurhuizen. Bouwbedrijf Nikkels bouwt nog eens 24 
koophuizen. Het gaat daarbij om het gebied Poelkampstraat, Kloosterstraat, Enkweg en Volmolenweg. De 
bouw start in mei 2019. Meer informatie is te vinden op www.veluwonen.nl of www.nikkels.nl. Overigens 
wordt ook de openbare ruimte door de gemeente opnieuw ingericht. De concrete plannen hiervoor 
worden nog ontwikkeld.

In Eerbeek wordt op dit moment hard gewerkt aan 
het belemen van de Eerbeekse beek. In het gebied 
langs het Webersbos moesten hiervoor enkele 
bomen en struiken noodgedwongen worden 
verwijderd. 

Vaak wordt het vrijkomende groen versnipperd en 
afgevoerd. Maar Meesterlijk Geschikt uit Apeldoorn 
geeft op initiatief van de door aannemer Hofmeijer 
uit Voorst gekapte bomen langs de Eerbeekse beek 
een tweede leven! De bomen worden speciaal 
behandeld om vervolgens een nieuw (decoratief) 
leven te krijgen in bijvoorbeeld winkels.

De initiatiefnemers van het project rondom de 
beekherstel zijn Waterschap Vallei en Veluwe en de 
gemeente Brummen.  

Wethouder Steinweg


